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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian & Pengembangan 

Menurut Margono (2005:10) penelitian adalah seluruh kegiatan pencarian, 

penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam bidang tertentu, untuk mendapatkan 

fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat 

ilmu serta teknologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

(Rsearch and Development), Sugiyono (2015:407) menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan merupakan salah satu model penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan menghasilkan sebuah produk yang ajan diuji tingkat kelayakannya. 

Selain itu, Saodih (2010:164) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan adalah 

model penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan produk atau 

menyempurnakan produk yang telah ada menjadi lebih layak dari sebelumnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan media alat peraga dalam pembelajaran matematika untuk menjumlahkan 

pecahan biasa dengan papan ARSIP. Pada pengembangan media ini menggunakan model 

ADDIE (dalam Tegeh & Kirna, 2010) Pemilihan model ini berdasarkan pertimbangan 

bahwa model ini mudah untuk dipahami dan dikembangkan secara sistematis, sehingga 

dapat berpijak pada landasan teoretis desain pembelajaran yang dikembangkan. Model ini 

disusun secara terprogramn dengan kegiatan yang sistematis, sehingga kebutuhan dan 

karakteristik anak dapat dipecahkan dengan media belajar yang sesuai. 
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B. Prosedur Penelitian & Pengembangan 

Menurut Tegeh & Kirna (2010) tahapan penelitianpengembangan pada 

model ADDIE ada 5 tahap, yaitu: 

1. Analysis (Analisis)  

2. Design (Desain/perancangan) 

3. Development (Pengembangan) 

4. Implementation (Implementasi)  

5. Evaluation (Evaluasi) 

Berdasarkan model penelitian diatas, penelitian ini menggunakan model 

ADDIE yang terdapat 5 tahapan. Kelima tahap prosedur pengembangan tersebut 

dapat dilihat pada bagan tahap-tahap pengembangan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Alur model penelitian dan pengembangan ADDIE 

Sumber: Tegeh & Kirna, 2010 
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1. Analisis  

Analisis merupakan langkah pertama dari model ADDIE. Langkah 

analisis melalui dua tahapan yakni:  

a. Analisis kerja (performance analysis) pada langkah ini pengembang 

menganalisis ketrampilan, pengetahuan dan motivasi belajar peserta didik 

pada proses pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi di SD 

Muhammadiyah 08 Dau, seperti kurangnya penggunaan fasilitas sekolah 

oleh guru, atau keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah sehingga 

memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau 

perbaikan manajemen sekolah. 

b. Analisis kebutuhan (need analysis) pada langkah ini pengembang 

menganalisis kebutuhan dan permasalahan belajar yaitu berupa materi yang 

relevan, pembelajaran, media presentasi, pembelajaran, strategi 

pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi belajar merupakan langkah yang 

diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi 

yang perlu di pelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi 

belajar.  

Kedua analisis di atas dapat dilakukan dengan observasi ke sekolah dan 

wawancara pada guru kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau. 
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2. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini terdiri dari perumusan tujuan umum yang 

dapat diukur, mengklasifikasikan siswa menjadi beberapa tipe, merumuskan 

materi, merancang pembelajaran, memilih aktifitas siswa dan memilih tampilan 

media. Tahap ini dapat disebut dengan istilah membuat rancangan (papan 

ARSIP), ibarat bangunan, maka sebelum membangun suatu bangunan harus 

ada rancangan bangunan diatas kertas terlebih dahulu. Oleh karena itu, hal yang 

dilakukan adalah penyusunan kerangka kebutuhan, kerangka struktur papan 

ARSIP dan alat evaluasi yang menguji kelayakan. 

3. Pengembangan 

Pada tahap ini adalah proses mewujudkan papan ARSIP menjadi 

kenyataan. Pada tahap ini segala sesuatu yang akan mendukung proses 

pembelajaran semuanya harus disiapkan. Oleh karena itu, hal yang dilakukan 

adalah memproduksi papan, mencetak kartu ARSIPdan membuat instrumen 

seperti lembar wawancara, kuisoner, obesrvasi dan soal serta kunci jawaban 

untuk test. Setelah papan ARSIP diproses selanjutnya dilakukan validasi oleh 

tiga ahli yaitu ahli materi, ahli pembelajaran dan ahli desain media untuk 

mengetahui kelayakan media untuk di uji cobakan dan melakukan revisi untuk 

perbaikan media. Berikut ini kualifikasi para ahli yang akan memvalidasi media 

yang akan dikembangkan: 
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Tabel 3.1 Kualifikasi Validator Media Pembelajaran 

No Validator  Kriteria  Bidang ahli  

1.  Dosen Media Pembelajaran  Minimal lulus S2 

 

Ahli media 

pembelajaran 

2.  DosenMateri  Minimal lulus S2 Ahli materi 

matematika  

3.  Dosen Pembelajaran Matematika SD Minimal lulus S2 Ahli pembelajaran 

matematika 

4. Implementasi 

Tahap ini semua yang telah dikembangkan sedemikian rupa sesuai 

dengan fungsinya agar bisa diimplementasikan. Setelah produk siap, maka 

dapat diujicobakan melalui kelompok kecil dan kelompok besar, kemudian 

dievaluasi dan direvisi sehingga menghasilkan produk yang efektif. 

5. Evaluasi 

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model ADDIE. Evaluasi 

diperlukan untuk mengetahui media ini sesuai dengan harapan atau tidak. Tahap 

evaluasi bisa dilakukan pada setiap empat tahap diatas yang disebut evaluasi 

formatif, karena jenis evaluasi ini berhubungan dengan tahapan penelitian 

pengembangan untuk memperbaiki produk pengembangan yang dihasilkan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 08 Dau. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di tempat ini yaitu karena materi penjumlahan pecahan 

biasa di SD Muhammadiyah Dau tidak mudah dipahami oleh siswa sehingga 

dengan menggunakan media papan ARSIP yang dikembangkan ini membantu 
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siswa dalam memahami materi dengan baik dan sesuai dengan karaktristik 

siswa SD Muhammadiyah 08 Dau. 

2.  Waktu Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun pelajaran 2017/2018 pada 

semester genap, Alasan peneliti menentukan waktu penelitian pengembangan 

ini pada bulan Mei 2017/2018 karena: 1) pengambilan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang sesuai dengan judul penelitian, 2) mempersiapkan siswa 

untuk menghadapi ujian semester genap. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam 

metode penelitian karena pada umumnya data yang dikumpulkan, digunakan, 

untuk penelitian eksplorasi dalam menguji hipotesis. Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif agar data yang tersaji 

berbentuk narasi berdasarkan data-data yang diperoleh. Oleh karena itu, teknik 

pengumpulan data yang dilaksanakan melalui:  

1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk studi kasus awal guna mengetahui 

masalah yang ada pada pembelajaran matematika kelas IV materi penjumlahan 

pecahan biasa. Selain itu wawancara juga digunakan untuk menemukan data 

tentang karakterisitik siswa kelas IV di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

Pada tahap ini pula,  wawancara dilakukan terhadap peserta didik guna 

mengetahui respon peserta didik terhadap media yang diuji cobakan. 
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Wawancara akan dilakukan setelah melakukan uji coba secara tidak terstuktur 

kepada 6 orang siswa agar data yang diperoleh lebih valid, selain itu, hal ini 

dilakukan guna menjawab rumusan masalah terkait bagaimanakah kelayakan 

media papan ARSIP.  

2. Kuisioner  

Setelah melakukan wawancara, selanjutnya kuisioner diberikan kepada 

para ahli yaitu ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran kelas IV pada tahap 

validasi produk, hal ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan produk 

berupa media pembelajaran yang telah dibuat. Kuisioner tidak hanya diberikan 

kepada para ahli, tetapi juga diberikan kepada peserta didik, guna menilai 

apakah media papan ARSIP layak, efektif dan menarik untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

3. Observasi 

Teknik observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara proses 

pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi kegiatan guru 

pada menerapkan pendekatan (metode) dalam pembelajaran, sumber belajar, 

media pembelajaran, evaluasi dan perilaku siswa dalam mengikuti 

pembelajaran.Observasi akan dilaksanakan bersamaan dengan dokumentasi, 

hal ini dilakukan untuk mendukung pengumpulan data, agar data yang didapat 

lebih berkualitas. Pada saat uji coba berlangsung, peneliti akan menguji 

cobakan media pembelajaran dan observer akan mengidentifikasi dan 

mengumpulkan data berupa foto dan deskripsi pada lembar observasi. 
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4. Tes pencapaian 

Tes pencapaian ini digunakan untuk menguji coba siswa, apakah hasil 

menggunakan media efektif atau tidak. Pada tahap ini siswa akan diberikan soal 

soal untuk mengetahui keefektifan media papan ARSIP. Berikut ini adalah tabel 

teknik pengumpulan data: 

Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data 

No  Data Indikator Teknik Instrumen Sumber 

1.  Analisis 

 

 

 

1. Melakukan analisis 

keterampilan, 

pengetahuan, 

motifasi belajar dan 

masalah kinerja di SD 

2. Melakukan analisis 

kebutuhan dan 

permasalahan dalam 

belajar 

Wawancara 

 

Lembar 

wawancara 

 

Guru kelas 

IV SD 

Desain Membuat desain materi 

dan media pembelajaran 

 

 Alat dan bahan Peneliti 

Pengembangan 

 

1. Melakukan produksi 

media 

2. Melakukan validasi 

kepada para ahli 

3. Melakukan revisi 

tahap pertama 

Kuisioner pedoman 

kuisioner 

Ahli 

media, ahli 

materi dan 

ahli 

pembelajar

an 

Implementasi Melakukan uji coba di SD 

 

Tes pencapaian, 

Kuisioner dan 

Observasi 

lembar tes 

pencapaian, 

lembar kuisioner 

dan 

lembar  observasi 

Siswa 

kelas IV 

SD dan 

Observer 

Evaluasi 1. melakukan penilaian  

2. melakukan revisi 

tahap kedua 

  Peneliti  
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E. Instrumen penelitian 

Berikut ini adalah instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian 

pengembangan ini: 

1. Pedoman Wawancara 

  Pada penelitian yang dilaksanakan, peneliti akan menggunakan 

wawancara tidak terstuktur yang akan dilakukan kepada guru kelas IV SD 

Muhammadiyah 08 Dau secara langsung. Pedoman wawancara yang 

diggunakan hanya berupa pertanyaan yang berupa garis-garis besar dari 

permasalahan. Berikut ini kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan dalam 

studi pendahuluan dalam menemukan masalah: 

Tabel 3.3Kisi-Kisi Pedoman Wawancara analisis kebutuhan 

No Aspek Indikator Butir 

soal 

1.  Pendangan pendidik tentang 

media pembelajaran 

a. Pengertian media 

b. Kesediaan media dalam proses 

pembelajaran 

c. Pentingnya penggunan media 

1 

1 

 

2 

2.  Penggunaan media pembelajaran 

oleh guru 

a. Penggunaan media pada proses 

pembelajaran 

b. Keberagaman media yang 

disediakan oleh sekolah 

c. Antusiasme peserta didik dalam 

menggunakan media 

2 

 

3 

 

3 

3.  Materi pembelajaran a. Materi yang dianggap sukar 4 

4.  Saran dalam pengembangan 

media pembelajaran 

a. Pengalaman guru dalam 

menggunakan media pada 

materi pecahan 

b. Kemunggkinan penggunaan 

media papan ARSIP dalam 

proses pembelajaran 

5 

 

 

6 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

No Aspek Indikator Butir 

soal 

1. Pandangan siswa terhadap media 

pembelajaran 

1. Kesediaan media dalam 

pembelajaran matematika 

2. Media memudahkan siswa 

dalam memahami materi 

3. Pentingnya media bagi siswa 

4. Minat siswa terhadap belajar 

saat menggunakan media 

5. Perhatian siswa terhadap belajar 

saat menggunakan media 

6. Semangat siswa terhadap 

belajar saat menggunakan 

media 

7. Kebermanfaatan media 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

2. Penggunaan media pada saat uji 

coba 

1.  Kemudahan penggunaan media 

saat uji coba 

2. Kemudahan memahami materi 

saat uji coba 

3.  Antusiame siswa menggunakan 

media saat uji coba 

5 

 

2 

 

6 

3. Saran dalam pengembangan 

media pembelajaran 

1.  Pengalaman siswa dalam 

menggunakan media pada 

materi pecahan 

2.  Memungkinkan media jika 

digunakan dalam proses 

pembelajaran 

3. Kelebihan media pembelajaran 

4. Kekurangan media 

pembelajaran 

7 

 

 

7 

 

 

8 

8 

4. Desain media 1. Kemenarikan tampilan media 

2. Keamanan penggunaan media 

3. Kepraktisan media 

pembelajaran 

4. Kejelasan simbol pada media 

9 

9 

11 

 

10 
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2. Pedoman Kuisioner 

Kuisioner digunakan dalam uji kelayakan format produk hasil 

pengembangan serta rancangan ujicoba. Untuk mengukur layak tidaknya 

produk, juga diberikan kuisioner kepada ahli desain pembelajaran, ahli materi 

pembelajaran mata pelajaran dan ahlli pembelajaran kelas IV. Masing-masing 

ahli dapat memberikan tanggapan sesuai dengan ahli masing-masing yang 

dapat dijadikan bahan untuk peneliti dalam revisi produk. Penilaian atau 

tanggapan siswa sebagai subyek belajar dibutuhkan untuk melihat kualitas 

dalam pembelajaran dengan media pembelajaran yang dikembangkan. Berikut 

ini adalah kisi-kisi pedoman kuisioner: 
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Tabel 3.5Kisi Kisi Pedoman Kuisioner untuk Ahli Media 

No Aspek Indikator Butir 

soal 

1.  Konten  a. Relavansi antara materi dan 

konten yang dikembangkan 

b. Relavansi antara materi dengan 

kemampuan media yang 

dikembangkan 

c. Kesesuaian materi terhadap 

kebutuhan siswa 

1` 

 

2,3,4,5 

 

 

7,6 

2.  Tampilan a. Kemenarikan tampilan media 

b. Ketepatan ukuran media untuk 

siswa SD 

c. Ketepatan simbol arsiran pada 

media 

d. Ketepatan ukuran  simbol garis 

pemisah arsiran (garis tepi)  

e. Ketepatan pelilihan mika pada 

kartu media  

f. Kemenarikan tata letak 

8,9 

10 

 

11,12 

 

9 

 

14 

 

15 

3.  Penggunaan dan penyajian a. Kejelasan petunjuk penggunaan 

b. Keawetan penggunaan media 

c. Keamanan penggunaan media 

d. Penyusunan media secara 

sistematis 

e. Penggunaan media dirancang 

secara praktis 

16 

 

17 

22 

18 

 

19,20,21 
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Tabel 3.6Kisi Kisi Pedoman Kuisioner untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator Butir 

soal 

1. Materi  4. Relevansi materi dengan 

kompetensi dasar 

5. Relevansi materi dengan 

indikator 

6. Relavansi materi dengan tujuan 

pembelajaran 

7. Relevansi materi dengan 

pengetahuan siswa SD kelas 4 

8. Relavansi materi dengan 

kebermanfaatan materi 

9. Relavansi materi dengan 

kebenaran konsep materi 

2  

 

2 

 

10 

 

1,3,9,11 

 

7 

 

6,810 

 

2 

2. Umpan balik 10. Penggunaan media memperoleh 

pemahaman materi dari media 

11. Media dapat mendorong 

pengguna untuk memperoleh 

pembelajaran yang benar 

12. Penggunaan media menarik 

minat siswa 

13. Kebermanfaatan media  

12 

 

13 

 

15 

 

14 

Tabel 3.7Kisi Kisi Pedoman Kuisioner untuk Ahli Pembelajaran 

No Aspek Indikator Butir 

soal 

1. Relavansi materi  1. Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar 

2. Kesesuaian materi dengan 

indicator 

1 

 

2 

2. Desain media 3. Tampilan media menarik 

4. Simbol pada media jelas 

5. Media aman untuk 

digunakan 

6. Media mudah dioperasikan 

1 

2 

3 

3 

 

  



62 

 

 

 

Tabel 3.8Kisi Kisi Pedoman Kuisioner untuk Peserta Didik dalam Menggunakan  Media 

No Aspek Indikator Butir 

soal 

1. Motivasi  1. Menumbuhkan minat 

belajar peserta didik 

2. Menumbuhkan perhatian 

peserta didik 

3. Menumbuhkan semangat 

belajar peserta didik 

7 

 

8 

 

7 

2. Kemudahan dalam penggunaan 

media 

4. Kemudahan dalam 

menggunakan media 

5. Kemudahahan dalam 

memahami materi 

1 

 

2 

3. Kemenarikan tampilan media 6. Kualitas tampilan tampilan 

media sangat baik 

7. Daya tarik tampilan media 

menarik bagi peserta didik 

3 

 

4 

4. Kebermanfaatan media 8. Memberikan dampak 

positif bagi peserta didik 

9. Menambah keterampilan 

belajar peserta didik 

5 

 

6 

3. Pedoman Lembar observasi 

Kegiatan observasi dilakukan selama uji coba berlangsung. Observasi 

ini bertujuan untuk mengumpulkan data melalui cara pengamatan. Pada tahap 

ini dilakukan oleh observer ketika mengamati aktivitas belajar siswa untuk 

mengetahui ketertarikan siswa terhadap pembelajaran dan media pembelajaran 

papan arsip.  Berikut ini adalah kisi kisi pedoman lembar observasi: 
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Tabel 3.9 kisi kisi pedoman observasi 

No Aspek Indikator 

1. Relavansi materi  1. Relavansi antara materi, 

dan praktik uji coba 

2. Relavansi antara media 

dengan proses uji coba  

2. Kelayakan  3. Keefektifan media pada 

proses uji coba 

4. Kemenarikan siswa 

terhadap media  

3. Penggunaan dan penyajian 5. Kejelasan petunjuk 

penggunaan pada proses uji 

coba 

6. Keawetan penggunaan 

media pada proses uji coba 

7. Keamanan penggunaan 

media pada proses uji coba 

8. Penggunaan media 

dirancang secara praktis 

pada proses uji coba 

4. Pedoman Test pencapaian 

Kegiatan ini dilakukan pada pembelajaran dilaksanakan dengan peneliti 

test pencapaian yang telah disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. 

Kemudian, Hasil test dan lembar observasi aktivitas belajar siswa digunakan 

untuk mengukur efektivitas dari media pembelajaran papan arsip yang 

dikembangkan. Berikut ini tabel kisi-kisi pedoman test pencapaian: 
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Tabel 3.10Kisi-Kisi Pedoman Test Pencapaian 

No Aspek Deskripsi 

1. Pilihan ganda 1. Menjelaskan arti pecahan 

2. Menghitung pecahan dengan 

operaasi hitung penjumlahan  

3. Memecahkan masalah sehari hari 

yang melibatkan penjumlahan 

pecahan 

4. Mengurutkan pecahan dari yang 

terkecil ke terbesar 

5. Menentukan pecahan-pecahan 

yang senilai dari suatu pecahan 

2. Uraian singkat  6. Menuliskan pecahan pada garis 

bilangan 

7. Membandingkan dan mengurutkan 

pecahan dari yang terbesar ke 

terkecil 

8. Menjumlahkan pecahan 

9. Memecahkan masalah sehari hari 

yang melibatkan penjumlahan 

pecahan 

10. Menyederhanakan pecahan 

F. Teknik analisis data 

Data yang didapatkan dalam penelitian, selanjutnya akan dianalisis. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dan kuantitatif. 

Berikut ini adalah paparan teknik analisis data yang digunakan peneliti: 

1. Data Kualitatif dan kuantitatif 

Data kualitatif yang didapatkan berupa tanggapan dari guru kelas 

terhadap observasi dan wawancara yang dilaksanakanpada penelitian . Data 

ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan peserta didik terhadap media 

pembelajaran. Data yang telah diperoleh digunakan sebagai dasar dalam 

pengembangan media pembelajaran.  

Data kuantitatif didapatkan dari kuisioner dan tes pencapaian yang akan 

dilaksanakan dalam ujicoba media dan validasi media dan materi. Pada 
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penelitian ini digunakan teknik analisis data menggunakan 1-4, dimana setiap 

angka pada skala disertai kreteria untuk memudahkan penilaian.  

Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam proses 

analisis data: 

1. Menghitung rata rata hasil validasi oleh para validator  

Berikut rumus menghitung rata rata hasil validasi: 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 =
∑𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏

∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 × 100% 

Rumus 3.1 perhitungan kategori hasil validasi 
sumber: arikunto (2008) 

2. Mengkonversikan nilai menjadi data 

Pada penelitian ini menggunakan skala likert, dimana skala ini 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau 

sekelompok tertentu tentang gejala sosial atau fenomena tertentu. 

(Iskandar, 2009:83) Berikut tabel konversi data kuantitatif ke kualitatif: 

Tabel 3.11Konversi Kuantitatif Ke Kualitatif 

Tingkat 

pencapaian 

Kualifikasi Keputusan 

81-100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

61-80% Baik Layak, perlu direvisi 

31-60% Cukup  Kurang layak, perlu direvisi 

<21-30% Kurang Tidak layak, perlu direvisi 

<20% Sangat kurang Sangat tidak layak, perlu direvisi 

Sumber: arikunto (2008: 35) 

Berdasarkan tabel diatas, pengembnagan media pembelajaran dapat 

dikatakan valid, apabila hasil kualifikasi mendapatkan skor lebih dari 61%. 

Apabila kurang dari 61% maka pengembangan dinyatakan tidak valid atau 
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mendapat kategori “kurang” atau “sangat kurang” dan diperlukan revisi 

produk. 

Penelitian ini, tidak hanya menggunakan skala likert, tapi juga 

menggunakan skala Guttman, menurut Munggaran (2012: 63) skala 

Guttman mempunyai tujuan untuk meyakinkan hasil penelitian tentang 

kesatuam dimensi dan sikap yang diteliti. Pada penelitian skala guttman 

digunakan untuk menganalisis hasil pengisisan kuisionerr peserta didik 

sebagai tanggapan penggunaan media pembelajaran yang dikembangkan. 

Berikut ini tabel perhitungan skala guttman: 

Tabel 3.12Skoring Skala Guttman 

Jawaban Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

Sumber: Erhansyah (2012: 24) 

3. Menghitung Jumlah Prosentase  

Selanjutnya jumlah skor yang diperoleh dihitung prosentasenya 

menggunakan rumus dibawah ini: 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 =
∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
 × 100% 

Rumus 3.2 Perhitungan Prosentase Jawaban Kuisioner 

sumber: Arikunto (2008) 

 

4. Mengkonversikan nilai menjadi data 

Setelah menghitung dengan perhitungan rumus diatas, nilai yang 

diperoleh dikonversikan menjadi data dengan tabel koversi berikut ini:  
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Tabel 3.13 konversi kuantitatif ke kualitatif 

Tingkat 

pencapaian 

Kualifikasi Keputusan 

81-100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

61-80% Baik Layak, perlu direvisi 

31-60% Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

<21-30% Kurang Tidak layak, perlu direvisi 

<20% Sangat kurang Sangat tidak layak, perlu direvisi 

Sumber: Arikunto (2008: 35) 


